

Dragstrup Camping
- bedste udgangspunkt
for netop
din ferie...
Midt i naturen

Dragstrup
Camping
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På pladsen forefindes:
Lille legeplads med sandkasse
m.m.
Legeplads med hoppepude,
trampolin, legetårn m.m.
Indendørs bordtennis, fodboldspil,
airhockey, Wii samt PS2 spil,
tv-stue m.m.
Trådløst internet.
Opvarmet saltvandsswimmingpool.
7 hytter og campingvogn til
udlejning.

Hvis du har fået lys
t til at besøge
os eller eventuelt få
mere at vide
om os, så kig forbi,
ring på telefon 97
74 42 49
eller se mere på
w w w.dragstrup.dk
-camp.dk

97

Dragstrupvej 87 . Dragstrup
7900 Erslev
Tlf. 97 74 42 49
www.dragstrup.dk-camp.dk
mail@dragstrupcamping.dk



Ø-rige oplevelser
151 km kystlinie
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Legeplads
for store og små
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Dragstrup Camping
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Hjertelig velkommen til Mors

Du bestemmer
tempoet

Naturen og vandet
kalder

På Limfjordens største ø ligger
Dragstrup Camping dejligt placeret
inderst i Dragstrup Vig på
Vestmors.
Vi har de ydre rammer, tempoet
bestemmer du selv.
Er du til traveture, cykelture,
løbeture eller til en afslappet ferie
med en god bog, mulighederne er
mange.
Gå på jagt efter fossiler eller fang
aftensmaden i vores Put- & Take
sø.
Tag en svømmetur i vores dejlige
opvarmede swimmingpool eller tag
på udflugt på øen.

Mors har hele 151 km kystlinie.
En stor del af øen rundt, er der
mulighed for at være ved vand.
Oplevelserne er utallige.
Du kan tage på forskellige
cykelture - f.eks. til Hanklit på
Nordmors. Hanklit er en stor
molerskrænt, hvor du kan være
heldig at finde forstenede
søpindsvin.
Fortsæt eventuelt turen op til
Molermuseet eller molergraven,
hvor du kan finde masser af fossiler.
Kun en halv times kørsel til
Vestehavet og 15 minutters kørsel
til Jesperhus - Nordeuropas
største blomsterpark.
10 minutters kørsel til golfbane
eller gågaden i Nykøbing.
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Øen bag havet

Der er flere vandreruter i
området ved Dragstrup Camping.
Dejlig løberute på 5 kilometer.
Café med morgenmad, småretter
samt de dejligste isdesserter.
7 hytter samt campingvogn til
udlejning.
3 facilitetsbygninger fordelt på
pladsen.
Overdækket terrasse med borde,
samt i tilfælde af regn, mulighed
for indendørs aktiviteter.
Vores Put- & Take sø ligger kun et
stenkast fra pladsen.
Fiskekort købes i informationen.
Har du hund, har vi både skov og
strand med plads til gode gåture.

